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Obrázkem se vracíme ke dni 20. 6. 2015, kdy se konala brigáda na hřišti za účasti hráčů, 

funkcionářů i příznivců TJ Sokol Roveň, po které následovalo ukončení a vyhodnocení loňské 
mistrovské soutěţe. Nahoře zleva Ing. František Mikuláš, Václav Ţatecký, Jan Kopřiva, Václav 

Melc, Michal Šándor, David Šišán, Milan Absolon, Ondřej Mikuláš, Ing. Milan Cimfl, Luděk Vach, s 
prasátkem Pavel Herbst, Tomáš Chocholouš, dole zleva Ladislav Eigl, Ing. Martin Koláček, Mgr. 

Ondřej Koláček, Radek Král DiS., Milan Kašpar a David Král  
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Vítejte na atraktivním domácím zápase našeho áčka. Dnes k nám přijíţdí jeden z favoritů soutěţe, 
tým, který sestoupil z I. B třídy, avšak netají se tím, ţe by se opět po roce chtěl vrátit do krajských 
soutěţí. I proto angaţoval trenéra Mgr. Jiřího Tesaře, který v minulém půlroce vedl jako hlavní 
trenér náš tým. Béčko tento týden nehraje, soupeř dle rozlosování, AFK SKP Pardubice se totiţ 
týden před začátkem sezóny ze soutěţe odhlásil… Přejeme všem krásný sportovní záţitek, 
stánek „U Elišky“ je pro Vás i dnes tradičně připraven. Pokud máte zájem oţivit Roveňský poločas 
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svým vlastním příspěvkem, resp. budete-li mít nějaký zajímavý námět k tomu, co chcete 
v Roveňském poločase číst, ozvěte se na e-mailovou adresu ropolo@seznam.cz.    
 

Poslední  zápasy mužstev TJ Sokol Roveň 
 

TJ Sokol Roveň „A“  - FC Titanic Srch 1:5 (1:1), branka Pekárek,  sestava:  J. Baláš - D. Král, 
J. Roček, M. Šándor, O. Mikuláš - A. Kašpar, L. Vach, V. Ţatecký, L. Kaplan, M. Pekárek - M. 
Absolon (střídali: J. Dušek, O. Koláček, R. Král, M. Sluka). Hrůzostrašných deset minut ve druhé 
půli přineslo 4 góly v naší síti a bylo hotovo. Soupeř, který působil v loňském roce v I.A třídě 
prokázal své kvality. 
FK Horní Ředice „B“ – TJ Sokol Roveň“B“ 3:5 (0:5), branky Ţatecký 2, Pekárek, Dušek, 
Šándor, sestava: Sluka - Rojkovič, Pachovský, Motyčka P, Sháněl - Dušek, Ţatecký, Bartl, 
Nečesaný - Pekárek, Šándor Michal (střídali R. Přibyl a Toušek), ve 25 minutě byl stav 0:5, 
domácí nevěděli co se děje… Ve druhé půli se jim podařilo korigovat, hrát o 15 minut déle, mohlo 
dojít k divokému obratu… Hrající trenér chválí Míru Sháněla, který ohlásil návrat na fotbalový 
paţit! 
Sokol Dříteč „A“ – TJ Sokol Roveň „A“ 2:2 (0:0), branky Absolon, Pekárek, sestava Baláš – D. 
Král, Mládek, Šándor, Mikuláš – Dušek, Vach, Kaplan, Johanides – Pekárek, Absolon, stř. 
Štancel, Přibyl. Povedený zápas, hrálo se nahoru dolů, škoda, ţe se nepodařilo udrţet dvougólové 
vedení, resp. přidat další branky. Šancí bylo na dva zápasy… 
SK Popkovice –  TJ Sokol Roveň „B“ 3:1 (0:0), branka Štancel, sestava M. Sluka - M. Sháněl, 
M. Rojkovič, T. Pospíšil, M. Kašpar - R. Přibyl, M. Absolon, L. Johanides, P. Motyčka - M. Štancel, 
Michal Šándor (střídali: R. Král, M. Nečesaný, T. Chocholouš). Co je platné, ţe náš tým měl více 
ze hry, domácí štírek Vejdělek zařídil domácím vítězství svým hattrickem. Autorem našeho gólů 
byl „Bundesliga“ Míra Štancel (nar. 1972), který se do Rovně vrací zatím na půlroční hostování, 
Vyloučen byl v 61. minutě náš gólman Sluka, 
 

Trenér Jiří Tesař se vrací do Rovně… 

Po posledním mistrovském zápase sezóny 2014/2015 u našeho 
muţstva skončil trenér Mgr. Jiří Tesař. Dnes se do Rovně vrací v roli 
hostujícího trenéra. V červnu 2012 jako hlavní trenér dovedl tým SK 
Holice do divize, jeho tehdejším asistentem byl Jaroslav Frydrych, který 
je naopak od začátku letošního soutěţního ročníku trenérem domácího 
týmu. Oba trenéry jsme poţádali o zodpovězení několika dotazů. Dotazy 
pro Jirku Tesaře: Jirko, s odstupem času, co Ti přineslo angažmá  
v Rovni, co bylo dobře a co špatně? Neţ začnu psát, tak se ptám já, 
jak je moţné, ţe mám víc otázek neţ Jarda?))) Kaţdé angaţmá 
přináší nové zkušenosti.  Poznal jsem nové lidi a věřím, ţe dnes o nich 
mohu mluvit jako o kamarádech. Za mého působení fungovalo vše 

dobře. Jediné, co nám mančaft „rozhodilo“, byla spousta zraněných hráčů. 
Rosice sestoupily z I. B třídy.  Jak jsi doposud v novém působišti spokojen?  Jedním slovem 
– nadmíru. Přístup, morálka, nasazení, parta, ale hlavně počet hráčů, kteří makají.  
Jaké zásadní rozdíly (materiálové, hráčské, organizační, morální apod.) vidíš v porovnání 
Roveň x Rosice?  
Jediným velkým rozdílem je počet hráčů. Nyní fungujeme s 16 hráči a 2 gólmany. Plus já a můj 
asistent.  Celkem tedy 20. Průměr hráčů v tréninku je 15, coţ je naprosto skvělé. Ostatní je 
srovnatelné.  
Jaké cíle máte se svým mužstvem v letošním ročníku okresního přeboru? 
Hrát na předních příčkách, a kdyţ se přidá štěstíčko, tak postup. 
Sleduješ aktuální vývoj v Rovni? Na čem by se mělo dle Tvého názoru rychle zapracovat, 
aby se tým vyhnul sestupovým starostem? 
Samozřejmě ţe sleduju. Volám si s hráči i realizačním týmem. Roveň mě díky lidem, co tam fotbal 
dělají a díky i hráčům, které jsem tam poznal, přirostla velmi k srdci. Díky tobě a časopisu 
ROPOLO mám informací aţ nad hlavu ). Souhlasím s tím, co pronesl i Jarda Frydrych. Důleţité 
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je aby hráči chodili trénovat. To je pak pro trenéra radost pracovat. Parta je tam skvělá a kluci 
šikovní. Hrát o záchranu nemůţou, to bych je všechny vytáhl na maratón ).  
Jarda Frydrych je Tvým nástupcem v Rovni. Jak vzpomínáš na vzájemnou spolupráci v 
Holicích? Velmi dobře. Vţdy jsme se na všem shodli. Bez sebemenších konfliktů. Dodnes se 
osobně vídáme. Jarda je pro mě skvělej kamarád, se kterým si vţdy výborně a věcně pokecám o 
fotbalovém dění v našem kraji. 
Co bys mu popřál při jeho angažmá v Rovni? Nejen jemu, ale všem co se kolem fotbalu motají 
(hráči, rodinní příslušníci, fanoušci, realizační tým, …), přeji minimální marodku a dobrý fotbal a 
ještě lepší výsledky! 
Jak tipuješ výsledek dnešního zápasu? Případně i střele gólů…  Takovýto zápas nechci 
tipovat. Přeju si, abychom vyhráli . Vím, ţe v Rovni se moc nevyhrává . 
Dotazy pro Jaroslava Frydrycha, trenéra TJ Sokol Roveň: 

Jardo, jak Ty vzpomínáš na spolupráci s Jirkou Tesařem? 
Jenom v nejlepším. Dodnes, kdyţ nám to vyjde časově, se scházíme na „ 
pracovním fotbalovém obědě”. 
Jirku jsi vystřídal v Rovni, po pár týdnech u týmu, nelituješ, že jsi do 
toho šel? Je ještě brzo na hodnocení, protoţe je zde moc fotbalové 
práce. Uvidíme po skončeném podzimu, zda se povede roveňský fotbal 
nasměrovat do míst, kam si, myslím, v dnešní době patří. 
Po třech odehraných kolech soutěže, jak vidíš ambice našeho týmu. 
V minulém vydání RP jsi mluvil o tom, že si musíte některé věci 
rozříkat ve výboru. Jak to dopadlo, pokud to tedy není tajné? 
Jde hlavně o organizační a technické záleţitosti dospělého fotbalu v 

Rovni, které se snaţíme postupně vyřešit. 
Jak ty tipuješ dnešní výsledek? Kdyţ se konečně sejdeme v plném počtu, můţeme se herně 
vyrovnat jakémukoliv týmu v okresním přeboru. 
Pánové, díky za Vaše odpovědi, ať se Vám oběma daří naplnit stanovené cíle. 
 
 

Reprezentant ČR Tomáš Koubek (nar. 1992)  pro Roveňský  poločas 

Tomáš Koubek z Ostřetína (na obrázku s Honzou 
Shejbalem z Dolní Rovně po vítězném zápase 
v Pardubicích, který znamenal postup Hradce do 
Synot ligy). S fotbalem začínal v Ostřetíně, jako 
malý kluk chytal kdysi i proti našim ţáčkům. Od 
mala však patřil fotbalově do Hradce Králové, se 
kterým se dostal aţ do zmíněné Synot ligy. Vyšlo 
mu Euro 2015 kategorie do 21 let, stal se 
následně hráčem Sparty Praha, aby obratem 
odešel hostovat do Liberce. Tam se chopil pozice 
gólmanské jedničky, nastupuje v evropských 
pohárech a jeho ambice směřují výš a dál. Ve 
čtvrtek 27. 8. 2015 chytal ve Splitu v zápase 
s domácím Hajdukem (vítězství 1:0) před 

nevídanou návštěvou 35 000 diváků.  Zároveň byl nominován do reprezentace České republiky 
před kvalifikačními zápasy áčka s Kazachstánem a Lotyšskem, v evropských pohárech čeká 
Slovan Liberec SC Braga (Portugalsko), Olympique Marseille (Francie) a FC Groningen 
(Nizozemsko)… V době repre srazu si našel Tomáš i chvilku, aby odpověděl na pár dotazů 
Roveňského poločasu. 
Tomáši, můžeš popsat pocit venkovského kluka, když nastoupí k prvnímu zápasu ve svém 
životě před takovou diváckou kulisou, jako byla ve Splitu? Tak ta cesta byla dlouhá k tomuhle 
zápasu, začínal jsem vlastně na plácku v Ostřetíně, a zatím jsem skončil na stadiónu Hajduku 
Split před tolika lidma. Samozřejmě vím, jak ta cesta byla těţká, a vţdycky jsem se mohl 
spolehnout na podporu mojí rodiny. Za coţ jim patří velký dík. Před kaţdým zápasem vzpomínám 
na svoje rodiče a jsem hrozně šťastný, ţe tyto okamţiky potkaly zrovna mě.  



Stejně tak, jaké máš pocity před svým  prvním srazem reprezentačního áčka ČR, do kterého 
Tě nominoval společně i s Jiřím Skalákem ze Sezemic trenér Vrba? Ano, tak to je taky přesně 
ono. Další věc z toho, co se mi v těchto měsících přihodilo. Proţívám nejlepší období své kariéry a 
určitě se budu snaţit, aby to tady neskončilo. Zrovna jsme se o tom s Jirkou bavili, ţe je to super, 
jak jsme se potkali i tady. Snad nám to bude pokračovat a dočkám se třeba i nějakého 
zahraničního angaţmá.  
Sleduješ po svém odchodu z Hradce Králové i to  jak je na tom další kluk z venkova, Honza 
Shejbal z Rovně? Ano, s klukama jsem v kontaktu. Občas do Hradce i zajedu, protoţe tam mám 
kamarády a vţdy jsem tam rád. Vím o Honzovi, ţe měl nějaké zranění a přeju mu, ať se dostane 
zpátky do formy a do základní sestavy Votroků.  
V Rovni máme trenéra od Vás, Jardu Frydrycha. Chceš něco fotbalového vzkázat našim 
čtenářům do Rovně? Třeba k nám přijede v sobotu  na fotbal i někdo z Ostřetína (např. 
Slávek Bachura st.)....Samozřejmě bych chtěl všem popřát hodně zdraví, fotbalového štěstí, a 
aby to všechny hráče, trenéry, funkcionáře a fanoušky bavilo  a chodili vţdycky na fotbal rádi a 
pochutnali si na klobásce a pivu po vítězném zápase. Tomáši, díky za odpovědi, ať se Ti vše 
stále daří! 
 

Náš soupeř v minulém kole 
 

TJ Sokol Rosice n.L. „A“ – AFK Lázně Bohdaneč  2:3 (0:1). Branky: 54. Pozdník, 89. F. Bartoš 
- 19. Jarosz, 79. Zackl z pen., 83. Karela. ROSICE:  Šutovec - Pipek, Červenka, Pozdník, Pešek - 
Hovorka, Jiří Růţička (42. Šebek), J. Rogovik, Jan Růţička (83. Vratišovský) - M. Bartoš (79. P. 
Zelinka), F. Bartoš.    
 

Tabulka Pernštejn okresního přeboru a Heinz sportovní trofeje  IV. třídy Holicko 

 

             
 
    

Nejbližší program našich mužstev 
 
TJ Sokol Roveň                    -  AFK Opatovice                          Čt       10. 9.  17:00     elévové 
TJ Sokol Veliny   - TJ Sokol Roveň „B“  So 12.9. 17:00 
AFK Ostřešany   - TJ Sokol Roveň   Ne  13.9. 17:00 
TJ Sokol Roveň   - FK Přelouč „B“   So 19.9. 16:30 
TJ Sokol Roveň „B“                   - TJ Sokol Chvojenec „B“           Ne  20.9. 16:30 
 

 

 


